
 
 

 
 

CONTRATO Nº 07/2023 

 

TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

EXISTENTES NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, QUE FAZEM ENTRE SI A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL E A 

EMPRESA PARAÍBA INFORMÁTICA E 

ACESSÓRIOS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, com sede na RUA MAJOR ILSON, S/Nº - BAIRRO 
NOVA OLINDA, na cidade de CASTANHAL/Estado PA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.111.372/0001-09, neste ato representado pelo Presidente, o Sr. Sérgio Leal Rodrigues, 
portador do RG 2469531, inscrito no CPF nº 400.580.342-34, residente e domiciliado neste 
Município, com competência para assinar contratos, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Castanhal, como também, da Lei Orgânica do Município de Castanhal, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa  Paraíba Informática e Acessórios – 
CNPJ nº 49.379.490/0001-78, com sede na  Rua Tv. Rondônia, nº 427, Imperador - CEP: 
68.744-470, Castanhal/PA doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr. Wellinton Freire do Nascimento, brasileiro, portador do RG nº 2828583 SSP/PB e do CPF 
nº 013.451.534-06, tendo em vista o que consta na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do processo de DISPENSA nº 
003/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de assistência técnica, de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos de 
informática existentes na Câmara Municipal de Castanhal, conforme especificado no Termo de 
Referência do Processo de Dispensa nº 003/2023. 
1.2.  Detalhamento dos Serviços: 
1.2.1. A manutenção preventiva compreende a inspeção regular, limpeza geral dos 
equipamentos e acessórios, testes, revisões, inclusive com revisão geral dos equipamentos 
para verificação de possíveis defeitos, com análise de possíveis desgastes das peças e 
componentes, inclusive com substituição das mesmas, visando proporcionar um funcionamento 
eficiente, seguro e econômico dos equipamentos de informática, emitindo relatório final de cada 
preventiva e/ou quando for encontrada alguma irregularidade. 
1.2.2. A manutenção corretiva consiste na eliminação de defeitos que porventura sejam 
identificados nos equipamentos de forma a permitir o seu perfeito funcionamento, realizando os 
procedimentos de testes necessários após os reparos e troca de componentes.  
 
 



 
 

 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

1 

Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de 
assistência técnica, de 
manutenção preventiva e 
corretiva, nos equipamentos de 
informática existentes na 
Câmara Municipal de 
Castanhal. 

Meses. 12 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.1. Os serviços, especificados neste instrumento, poderão ser prestados pela contratada no 
estabelecimento próprio da mesma, a qual deverá ter estrutura e todos os equipamentos 
necessários à perfeita execução, desde que devidamente autorizado ou nas dependências da 
Câmara Municipal de Castanhal localizada na Rua Major Wilson, 450 – Bairro Nova Olinda – 
Castanhal/Pa. 
2.2. A Contratada deverá prestar os serviços ora pretendido, em estrita conformidade com 
disposições e especificações deste termo, 
2.3. Tanto a manutenção preventiva, quanto a corretiva poderão realizadas nas dependências 
da contratada, caso necessário, responsabilizando-se a mesma, pelo transporte do (s) 
equipamento (s).  
2.4. Os bens defeituosos, quando transportados às instalações da CONTRATADA, deverão ser 
acondicionados adequadamente em embalagens, que garanta a integridade do equipamento 
durante o transporte; 
2.5. Em caso de a contratada realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 
dependias da Contratante, os mesmos deverão ser prestados em dias úteis, no horário 
compreendido entre 08:00 à 13:00;  
2.6. A execução dos serviços, será de forma parcelada, na medida da necessidade, através de 
servidores previamente autorizados, farão as solicitações dos serviços junto à contratada, 
mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado 
responsável.  
2.7. A Unidade requisitante após detectar a necessidade de manutenção do equipamento, 
encaminhará ordem de serviço à empresa contratada para a realização do serviço. 
2.8. A empresa responsável pela execução de manutenção dos equipamentos, deverá 
executar serviços de desmontagem da máquina para facilitar sua limpeza, proceder a 
regulagem e lubrificação dos equipamentos, realizar testes em condições normais de uso de 
todas as partes vitais dos mesmos e verificar quais as peças estão comprometidas em seu 
funcionamento para ser substituída posteriormente.  
2.9. Verificando-se a total impossibilidade ou inviabilidade de reparo do equipamento, a 
CONTRATADA deverá emitir um laudo técnico com o parecer justificando a inviabilidade do 
reparo. Este laudo deverá ser apresentado e aprovado pela CONTRATANTE.  
2.10. Na prestação dos serviços, a contratada deverá possuir e fornecer todos os 
equipamentos especializados para execução adequada dos serviços de limpeza e higienização 
requeridos, inclusive, empregar mão de obra qualificada, e assegurar que seus funcionários 
tenham recebido treinamento para utilizar os equipamentos e os produtos especializados 
necessários para a execução dos serviços.  
2.11. A contratada deverá executar todos os testes de segurança especificados nos manuais 
técnicos dos equipamentos.  



 
 

 
 

2.12. A CONTRATADA se obriga a executar os atendimentos, em princípio, nos horários 
normais de funcionamento, retirando e reinstalando os equipamentos nos locais onde se 
encontravam instalados, podendo, entretanto, em caso de emergência, serem realizados fora 
dos horários de expediente, mediante acordo prévio a ser estabelecido entre as partes.  
2.13. A CONTRATADA manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, 
através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, 
substituindo, as peças, componentes e acessórios avariados por outros de características 
iguais ou superiores, mediante aprovação do orçamento apresentado.  
2.14. Nos casos em que os serviços de manutenção, constatar a necessidade de aquisição de 
peças para substituição, a CONTRATADA deverá emitir orçamento prévio ao Departamento 
requisitante, que, obrigatoriamente, realizará uma análise prévia de viabilidade econômica 
quando da realização de serviços e substituição de peça/componente, com base nos preços 
médios praticados no mercado, sendo que após análise, a mesma poderá aprovar ou reprovar 
o orçamento. 
2.14.1. Se o orçamento for aprovado, a Unidade requisitante encaminhará autorização, 
mediante empenho, para a empresa contratada executar os serviços e/ou fornecer peças.  
2.14.2. Caso o orçamento seja reprovado, a Unidade requisitante informará a empresa 
contratada da não autorização para a execução do serviço, e entrega do equipamento no local 
retirado, ou ainda, poderá solicitar um novo orçamento com vistas à redução do preço das 
peças.  
2.15. A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar paralelamente, pesquisa de mercado 
sobre as mesmas peças e/ou componentes, visando uma melhor análise do preço cobrado. Na 
hipótese de alcançar menor valor médio do que o ofertado pela CONTRATADA, e esta não 
reduzindo seu preço, poderá o CONTRATANTE adquirir as peças/componentes de outro 
fornecedor. Ao adquirir a peça de terceiro, de acordo com o discriminado no orçamento da 
contratada, esta será encaminhada para a contratada para que execute os serviços.  
2.16. Ocorrendo a situação do item anterior, a Contratada não poderá alegar a impossibilidade 
de garantir os serviços pelo motivo de não ter fornecido as peças e/ou componentes de 
reposição, pois as peças e/ou componentes em questão foram discriminados em seu 
orçamento preliminar.  
2.17. Se houver manutenção de equipamento em período de garantia, e os 
componentes/peças a serem trocados estiverem fora da garantia, no orçamento não poderá 
constar o valor do serviço, somente dos componentes/peças que foram substituídos. A 
contratada deverá informar no laudo que a garantia não cobre os componentes/peças. O 
departamento requisitante irá analisar para autorizar a execução do serviço.  
2.18. Após a realização do serviço, a CONTRATADA deverá entregar o equipamento na 
Unidade requisitante, para realização dos testes necessários. Constatando que o serviço foi 
realizado a contento, a contratada através de servidor responsável atestará a prestação dos 
serviços, ou, em caso negativo, reenviará o equipamento à contratada. 2.19. Os serviços 
técnicos realizados pela CONTRATADA somente serão efetivamente aceitos pela 
CONTRATANTE, mediante atesto, emitido por servidor responsável, atestando o adequado 
funcionamento do equipamento.  
2.20. Somente poderão ser cobrados, as substituições de peças/ componentes e serviços, que 
efetivamente tenha sido autorizado pela Unidade requisitante da CONTRATANTE.  
2.21. A licitante vencedora deverá responsabilizar-se por todos os custos referente o 
fornecimento de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar 
inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, 
taxas de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto do presente procedimento ou que venham a implicar no fiel 
cumprimento do contrato, não cabendo à CMC, nenhum custo adicional.  



 
 

 
 

2.22. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a Contratada obriga-se a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus 
adicional para a Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021 e do Código de Defesa do Consumidor. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 - Compete à Contratada: 
a). Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
b). Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, 
cujas obrigações deverão atender prontamente; 
c). Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
d). Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os 
tributos resultantes do cumprimento deste instrumento; 
e). Executar os serviços, através de profissionais capacitados no trato dos serviços solicitados; 
f). Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 
transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados 
no desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 
g). Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades, objeto deste Termo, sem prévia autorização do contratante; 
h). Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 
i). Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados; 
k) Solicitar, junto a CMC, todas as informações necessárias para a prestação do serviço. 
l). Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
m). Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, o objeto 
com avarias ou defeitos;  
n) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
 
3.2 - Compete à Contratante: 
a). Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos da lei nº 14.133/2021; 
b). Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da 
Contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 
c). Proceder ao pagamento do serviço prestado, na forma e no prazo estabelecido no 
instrumento contratual. 
d). Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados; 
e). Fornecer informações ou documentações adequadas e completas, a fim de assegurar a 
contratado melhor desempenho na prestação do serviço; 
f). Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
g). Notificar à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o 
contraditório e a ampla defesa; 



 
 

 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO CHAMADO TÉCNICO E DAS PEÇAS 

4.1 A empresa contratada deverá atender ao chamado para manutenção corretiva e retirar 
equipamento no local designado, através de funcionário da contratada devidamente 
identificado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada a partir do recebimento da 
solicitação do Departamento requisitante. 
4.2. As solicitações poderão ser encaminhadas pela contratante por meio de oficio, e-mail ou 
telefone. O chamado técnico efetuado pela CONTRATANTE, deverá conter, no mínimo: a) 
Nome e Telefone do cliente; b) Endereço; c) Modelo do equipamento e e) Defeito reclamado.  
4.3 O prazo para apresentar laudo técnico e orçamento prévio, que deverá ser preparado de 
forma detalhada, constando a marca, modelo do equipamento, especificação e quantidade de 
peças/componentes e serviços a serem executados com os valores unitário e total, é de até 24 
(vinte e quatro) horas após retirada do equipamento para manutenção no local solicitado.  
4.4. Após a autorização da Contratante, a empresa contratada deverá executar o serviço de 
manutenção no equipamento removido, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, e 
devolver o referido equipamento, sendo devidamente reinstalado no local de origem.  
4.5. Entende-se por início de atendimento a hora de chegada do técnico à Unidade requisitante 
dos serviços.  
4.6. Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à 
aprovação do departamento requisitante e/ou do Executor do Contrato. 4.7. Os prazos serão 
contados, a partir do recebimento da Autorização de Serviços, salvo se houver pedido formal 
de prorrogação deste, devidamente justificado pela contratada e acatado pela CMC.  
4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a Contratada deverá, 
imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões à unidade requisitante dos 
serviços, para se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 
4.9. Caso haja necessidade de reposição de peças, e a mesma estiver em falta, o prazo de 
solução poderá ser estendido. 
4.10. Todas as peças substituídas pela CONTRATADA deverão ser devolvidas à 
CONTRATANTE. 
4.11. Havendo necessidade de aquisição de peças, a CONTRATADA deverá emitir orçamento 
prévio ao Departamento requisitante, que, obrigatoriamente, realizará uma análise prévia de 
viabilidade econômica quando da realização de serviços e substituição de peça/componente, 
com base nos preços médios praticados no mercado, sendo que após análise, a mesma 
poderá aprovar ou reprovar o orçamento. 
4.12. Havendo necessidade de troca dos componentes e equipamentos necessários à perfeita 
prestação de serviços, com a substituição total ou parcial dos mesmos, os custos respectivos 
(com a aquisição de peças) ficarão por conta da Contratante. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento da Câmara 
Municipal de Castanhal - PA, para o exercício financeiro: 
 

2.131 - Operacionalização das Atividades do Poder Legislativo. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros de Pessoa Jurídica 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, RESCISÃO OU RENOVAÇÃO 

6.1 – O presente contrato terá sua vigência de 01/03/2023 até 01/03/2024. 



 
 

 
 

6.2 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 
137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, no que couberem e/ou com aplicação de outros artigos 
desta lei, se for o caso. 
 6.3 – O contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei no 14.133/2021. 
 

7. CLÁUSULA SETIMA– PREÇO E PAGAMENTO 

7.1 FORMA DE PAGAMENTO 
7.1.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado. 
7.1.2. O valor mensal a ser pago após a prestação do serviço será de R$ 4.500,00 (Quatro Mil 
e Quinhentos Reais), totalizando no período de 12 (doze) meses o valor de R$ 54.000,00 
(Cinquenta e Quatro Mil Reais). 
7.2 PRAZO DE PAGAMENTO 
7.2.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
7.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 
7.2.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
7.3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.3.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do fiscal e de demais 
exigências conforme disposto neste instrumento. 
7.3.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a 
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 
7.3.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) O prazo de validade;  
b) A data da emissão;  
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  
d) O período respectivo de execução do contrato;  
e) O valor a pagar; e  
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante; 
7.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal.    
7.3.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta:  

a) a manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; 
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como eventuais 
ocorrências impeditivas indiretas. 

7.3.7. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério do contratante. 



 
 

 
 

7.3.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.   
7.3.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa.  
7.3.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.   
7.3.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
7.3.12.  O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8 CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
I - Der causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 
ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - der causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida pelo contrato; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI – Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa 
durante a execução do contrato; 
IX – Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 
seguintes sanções: 

a) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, 
da Lei); 
b) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando praticadas as 
condutas descritas nos incisos II a VII acima, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nos incisos VIII a XI, bem como nas descritas nos demais 
incisos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, ficando o 
responsável impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 



 
 

 
 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei) 
d) Multa: 

I. Compensatória, para as infrações descritas nos incisos VIII a XI acima, de 20 % 
do valor do contrato. 

II. Compensatória, para a inexecução total contrato prevista no inciso III acima, a 
multa será de 20% do valor do contrato.  

III. Para infração descrita no inciso II acima, a multa será de 20% do valor do 
contrato. 

IV. Para infrações descritas nos incisos IV a VII, a multa será de 20% do valor do 
contrato. 

V. Para a infração descrita no inciso I acima, a multa será de 15% do valor do 
contrato, ressalvadas as seguintes infrações:  

8.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 
14.133/2021). 
8.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021). 
8.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021). 
8.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 
14.133/2021). 
8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
8.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
8.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 
159 da Lei nº 14.133/2021). 
8.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 



 
 

 
 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 
8.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 
8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
 

9. CLÁUSULA NONA – DO FORO  

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal, no Estado do Pará, com expressa renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da 
interpretação e/ou execução do presente contrato. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor. 
 

 

Castanhal - PA, 01 de março de 2023. 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Castanhal 
Sérgio Leal Rodrigues 

Presidente 
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